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"نايكي" تعتزم وقف خفض عائدات الرياضيات الحوامل

قرو�ض  مبنح  اخلا�صة  التعليمات  »اجل��ورن��ال«  �صحيفة  تن�رش 
االطفال  وريا�ض  واملدار�ض  اجلامعات  الأ�صحاب  مليون  ال�100 

االهلية التي اعلنها م�رشف الرافدين
قرو�ض  منح  "قرر  انه  بيان  يف  قال  للم�رشف  االعالمي  املكتب 
لكافة  االهلية  االطفال  وريا�ض  واملدار�ض  اجلامعات  ال�صحاب 

املراحل وذلك لتو�صيع عملهم".
واملدار�ض  للجامعات  الدعم  تقدمي  لغر�ض  "ذلك جاء  ان  وا�صاف 

االهلية وامل�صاهمة يف تهيئة البيئة الرتبوية املنا�صبة".
وادناه التعليمات اخلا�صة مبنح القرو�ض:

)25( مليون دينار. -1مبلغ القر�ض: ريا�ض االطفال 
املدار�ض االبتدائية )50( مليون دينار.

املدار�ض املتو�صطة والثانوية )75( مليون دينار.
اجلامعات االهلية )100( مليون دينار.

-2مدة القر�ض خم�ض �صنوات ب�صمنها �صنة امهال. 
رهنه  ويتم  القر�ض  طالب  قبل  من  منا�صب  عقار  تقدمي  -3يتم 
قيمته  تغطي  بحيث  امل�رشف  ل�صالح  االوىل  الدرجة  تاأمينيا من 

)مبلغ القر�ض + 20%(. 
امل�صتم�صكات املطلوبة 

-1يتم تقدمي طلب للح�صول على قر�ض ت�صغيلي. 
هوية   ( القر�ض  لطالب  الثبوتية  امل�صتم�صكات  تقدمي  -2يتم 
البطاقة الوطنية املوحدة ملن  او  ال�صكن(  االحوال املدنية، بطاقة 

�صدرت له. 
امل�����رشوع  بفتح  اخلا�صة  االج���ازة  القر�ض  ط��ال��ب  -3يقدم 
واملوافقات اال�صولية من اجلهات املعنية )وزارة الرتبية او وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي(.
-4تقدمي �صورة قيد حديثة للعقار املراد رهنه ل�صالح امل�رشف .

اجراءات الفرع 
الفرع بان  الك�صف عن امل�رشوع وا�صتح�صال تاييد مدير  -1 يتم 

امل�رشوع متكامل من ناحية االجناز.
تقرير  واعداد  ك�صمان  املقدم  العقار  على  الك�صف  اجراء  -2يتم 
الدرجة  من  تاأمينيا  رهنا  العقار  ورهن  ال�صوابط  ح�صب  الك�صف 

االوىل ل�صالح امل�رشف .
-3التاأكد من �صحة �صدور كافة امل�صتندات املقدمة. 

-4يتحمل املقرت�ض كافة الر�صوم وامل�صاريف املتعلقة بالقر�ض.
كان  �صبب  الي  واالق�صاط  الفوائد  ت�صديد  تاأخري  حالة  -5يف 
ت�صتوفى فائدة تاخريية وعلى عدد ايام التاخري وح�صب ال�رشوط 
الرافدين، عن منحه قرو�صا ت�صل اىل  وال�صوابط. واعلن م�رشف 
100 مليون دينار للجامعات واملدار�ض وريا�ض االأطفال االأهلية.
وقال املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان انه "بغية تقدمي الدعم 
البيئة  تهيئة  يف  وامل�صاهمة  االأطفال  وريا�ض  االأهلية  للمدار�ض 

الرتبوية تقرر منح قرو�ض ت�صغيلية لتطوير تلك املدار�ض".

بغداد - الجورنال

بغداد أرسلت 9 رواتب لموظفي 
اإلقليم عام 2018

تطالب بتوفير طائرات مكافحة 
الحرائق واآلفات

106 حاوية تسببت "هدرًا" في 
المال العام بميناء ام قصر

مليون لتر من زيت الوقود 
لمعامل المواد االنشائية

و�صف وزير مالية كرد�صتان ريباز حمالن، العالقة بني احلكومة االحتادية 
وحكومة االإقليم باأنها "جيدة جداً"، مبينًا اأن بغداد اأر�صلت 9 رواتب ملوظفي 

االإقليم عام 2018.
"عالقاتنا مع احلكومة العراقية جيدة  اإن   ، وقال حمالن يف موؤمتر �صحفي 

جداً".
اإيجابيًا ووطنيًا  "يوؤدي دوراً  الوزراء عادل عبد املهدي  اأن رئي�ض  واأ�صاف، 

للغاية وا�صتطاع احلفاظ على التوازن ال�صيا�صي".
وتابع، اأن "بغداد اأر�صلت 9 رواتب ملوظفي االإقليم عام 2018 مببلغ ترليونني 

و857 مليار دينار".

طالب رئي�ض جلنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية �صالم ال�صمري، احلكومة 
على  حقيقي  خطر  باتت  والتي  واالفات  احلرائق  مكافحة  طائرات  بتوفري 

االنتاج الزراعي يف البالد.
والتي  وال�صعري  احلنطة  مزارع  لت�صمل  احلرائق  "انت�صار  ان  بيان  يف  وقال 
�صبقتها ومابعدها حرق للب�صاتني يعطي دليال وا�صحا ان االمر بفعل فاعل 

اليريد االكتفاء الذاتي للعراق من املنتجات واملحا�صيل الزراعية".
وا�صاف ال�صمري ان "على احلكومة �رشعة توفري الطائرات اخلا�صة مبكافحة 
احلرائق واالفات التي ان وجدت ل�صاعدت كثريا يف حملة االطفاء ومكافحة 

االفات وخا�صة ح�رشة الدبا�ض مبزارع النخيل يف الو�صط واجلنوب".

لل�صوابط  خمالفة  حاوية   106 �صبط  عن  احلدودية،  املنافذ  هياأة  اأعلنت 
الهياأة  وذك��رت  ال�صمايل.  ق�رش  ام  ميناء  يف  العام  باملال  هدرا  ت�صببت 
البحث  �صعبة  ق�صم  �صابط  بني  م�صرتك  واج��ب  تنفيذ  "مت  انه  بيان،  يف 
الب�رشة، حيث مت  النزاهة يف  والتحري وامر قوة احلماية وحمققي هياة 
�صاحنة حمملة مبادة  قدم مفرغة على 5٤  �صبط 106 حاوية حجم 20 
املرمر". واأ�صافت اأن "عملية ال�صبط متت لوجود اأختالف وفرق كبري يف 
وزن ال�صحنة مع الت�رشيحة الكمركية وامر الت�صليم"، مبينًا انه "مت ت�صليم 
وعدم  بعهدته  واودع��ت   ٤00 �صاحة   2 رقم  حمطة  م�صوؤول  اىل  العجالت 

اطالق املواد امل�صبوطة اال بقرار من قا�صي حتقيق هياأة النزاهة".

النفطية معامل الطابوق واال�صفلت وال�صمنت  جهزت �رشكة توزيع املنتجات 
واجل�ض مبا يقارب 500 مليون لرت من مادة زيت الوقود وذلك �صعيًا منها 

ل�صد كافة احتياجاتها من انواع الوقود .
ووجه مدير عام ال�رشكة املهند�ض كاظم م�صري يا�صني ،بتجهيز تلك املعامل 
�رشط اأن تكون حا�صلة على موافقات التنمية ال�صناعية ، موؤكداً :" ان ال�رشكة 
قد وفرت كافة الت�صهيالت الالزمة لعملية التجهيز لالرتقاء مب�صتوى اإنتاجها".
من جهته ا�صار مدير هيئة التجهيز يف �رشكة التوزيع اإح�صان غامن اىل :" ان 
اإن ال�رشكة تقرر  احل�صة اليومية املجهزة اأكرث من )15( مليون لرت "، موؤكداً 

هذه الكميات واحل�ص�ض ب�صكل يتنا�صب مع اهمية املعامل وحجم انتاجها .

مالية 
كردستان:

ضبط الزراعة 
النيابية

500

بيانات
»الجورنال« تنشر تعليمات منح قروض الـ100 مليون 

ألصحاب الجامعات والمدارس ورياض االطفال

اقتصادية : التوترات السياسية "الداخلية والخارجية" ستنعكس سلبا 
على اقتصاد البلد

الخالف التجاري بين أميركا والصين يصعد بالذهب

حذرت اخلبرية االقت�صادية �صالم �صمي�صم ، من انعكا�ض 
على  �صلبا  واخلارجية  الداخلية  ال�صيا�صية  التوترات 

قطاع اال�صتثمار وال�رشكات العاملة يف العراق.
التوترات  ان"  �صحفي  ت�رشيح  يف  �صمي�صم  وقالت 
ال�صيا�صية الداخلية كق�صف ال�صفارة االمريكية يف بغداد 
واحلرائق التي طالت املوالت وحرق االرا�صي الزراعية 
يف  ال�صيا�صية  التوترات  اخر  جانب  ،وم��ن  جانب  من 
حرب  ان��دالع  من  واخل��وف  وامريكا  اي��ران  املنطقة، 
االجنبية  ال�رشكات  على عمل  يوؤثر  ، جميعها  ع�صكرية 
�صلبا  �صينعك�ض  مما  النفط  قطاع  يف  خا�صة  العاملة 
 " ان  اىل  �صمي�صم  وا���ص��ارت   ." البلد  اقت�صاد  على 

لل�رشكات  االمان  مناخ  على  اثرت  ال�صيا�صية  الق�صايا 
النفطية مادفع الن�صحاب موظفي �رشكة اك�صون موبيل 
وال�رشكات االخرى "، موؤكدة :" ان املناخ اال�صتثماري 
امل�صتثمرين  جذب  على  �صيوؤثر  امل�صطرب  او  املرتدي 
اىل داخل العراق النه يعطي ا�صارة اىل ان مناخ العراق 
غري امن ". وكانت �رشكة اإك�صون موبيل قد اأجلت جميع 
النفطي   1 القرنة  غرب  حقل  من  االأجانب  موظفيها 
ونقلتهم اإىل دبي. ي�صار اإىل اأن اإنتاج حقل غرب القرنة 
/1 ي�صل اإىل 440_490 األف برميل يوميًا من النفط 
من  قيا�صي  مكعب  قدم  مليون   200_150 و  اخل��ام 
الغاز الطبيعي. فيما تعر�ض الكثري من مزارع احلنطة 
اىل  ادت  حرائق  اىل  االخ��رية  الفرتة  خ��الل  وال�صعري 

ا�صت�صهاد عدد من املزارعني مع خ�صائر مادية كبرية .

الريا�صية،  للتجهيزات  العمالقة  االأمريكية  "نايكي"  �رشكة  اأبدت 
تربطها  التي  الرعائية  العقود  عائدات  خف�ض  وقف  على  عزمها 
بالريا�صيات يف حال حملهن، بح�صب ما اأفادت �صحيفة اأمريكية، 

بعد جدل كبري اأثارته امل�صاألة موؤخرا.
�صاندرا  ال�رشكة  با�صم  املتحدثة  عن  تاميز"  "نيويورك  ونقلت 
اإىل  اأر�صلت  االألكرتوين  بالربيد  ر�صالة  يف  قولها  جون  كوريون 
)مما  باأكرث  القيام  ميكنها  نايكي  �رشكة  باأن  "اأقرينا  ال�صحيفة 
جمتمعة،  الريا�صة  ل�صناعة  كبرية  فر�صة  وثمة  حاليا(،  به  تقوم 

بتطوير دعم اأف�صل للريا�صيات".
من  جزء  اقتطاع  عن  التوقف  نايكي  تعتزم  ال�صحيفة،  وبح�صب 
بال�رشكة،  تربطهن  التي  العقود  من  احلوامل  الريا�صيات  عائدات 

والتي عادة ما كانت تطبقها لفرتة متتد 12 �صهرا.
وياأتي ذلك بعد اأيام من ان�صمام جنمة األعاب القوى االأمريكية اإىل 
جمموعة منتقدي �رشكة "نايكي"، واتهامها مبعاقبة الريا�صيات 

اللواتي يوقفن م�صريتهن موؤقتا بداعي احلمل.
وكتبت فيليك�ض، العداءة الوحيدة املتوجة ب�صت ذهبيات اأوملبية، 
نايكي عر�صت تخفي�ض  "نيويورك تاميز" اأن �رشكة  يف �صحيفة 
عقد رعايتها ب�صكل كبري منذ ابتعادها عن امل�صمار خالل حملها 
بعد  عاما   33 البالغة  م   200 �صباق  جنمة  وحتدثت   .2018 يف 
يف  غوت�رش  وك��ارا  مونتانو  األي�صيا  ملواطنتيها  مماثلة  مزاعم 

حتقيقات لل�صحيفة االأمريكية االأ�صبوع املا�صي.
وكتبت العداءة االأربعاء اأن مونتانو وغوت�رش "اأخربتا ق�ص�صا ندرك 
�صحتها نحن الريا�صيات، لكننا نخ�صى للغاية احلديث عنها علنا: 
اأردنا االجناب نخاطر بتخفي�ض عائدات رعاتنا خالل احلمل  اإذا 
وبعده". تابعت "هذا اأحد االمثلة يف �صناعة الريا�صة حيث ال تزال 

القواعد ت�صنع غالبا مل�صلحة الرجال ومن قبلهم".
اإنها  املا�صي،  دي�صمر  يف  مولودة  و�صعت  التي  فيليك�ض  وقالت 

قررت تاأ�صي�ض عائلة العام املا�صي برغم قلقها ب�صاأن املفاو�صات 
انتهى يف ختام  والذي  نايكي  بتجديد عقد رعايتها مع  املتعلقة 
2017. واأ�صارت فيليك�ض اإىل اأن نايكي عر�صت عليها عقدا اأقل ب� 
70 يف املئة من قيمته ال�صابقة "اإذا اعتقدوا اأن هذه قيمتي االآن، 

اأنا اأتقبل ذلك".
اأقل  اأرقاما  حققت  اإذا  تغرميها  لعدم  ب�صمانات  طالبت  وعندما 
بالوالدة"،  املحيطة  االأ�صهر  "يف  االعتيادية  م�صتوياتها  من 
اأوملبية  م�صاركة  عن  الباحثة  فيليك�ض  واأ�صارت  نايكي.  اعرت�صت 
5 يف م�صريتها املظفرة، وذلك يف دورة االألعاب ال�صيفية طوكيو 
2020، اإىل اأن التجربة �صلطت ال�صوء على كيفية تعامل �رشكات 

التجهيزات مع الريا�صيات.

اأ�صبوع،  من  اأك��رث  خالل  م�صتوى  اأعلى  الذهب  الم�ض 
نتيجة خماوف من حرب جتارية طويلة بني الواليات 

املتحدة وال�صني.
عززت  بينما  باملعنويات،  البلدين  بني  التوتر  واأ�رش 
التوقعات  �صعيفة  اقت�صادية  اأم��ريك��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
املركزي  )البنك  االحتادي  االحتياطي  جمل�ض  بخف�ض 

االأمريكي( اأ�صعار الفائدة.
اإىل  0.1 باملئة  الفورية  التعامالت  الذهب يف  وارتفع 

ال�صاعة  بحلول  )االأون�صة(  لالأوقية  1286.21دوالر 
07:14 بتوقيت غرينت�ض. ويف وقت �صابق من اجلل�صة، 
الم�ض الذهب 1287.32 دوالر، وهو اأعلى م�صتوى منذ 
التعامالت االآجلة االأمريكية  17مايو. وزاد الذهب يف 

1285.60 دوالر لالأوقية. اإىل  0.2 باملئة 
الواليات  من  ال�صعيفة  البيانات  من  جمموعة  واأثارت 
اأن  من  خماوف  املا�صي  االأ�صبوع  نهاية  يف  املتحدة 
حربا جتارية طويلة مع ال�صني بداأت توؤثر على اقت�صاد 

الواليات املتحدة.
جمل�ض  يخف�ض  ب���اأن  تكهنات  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  وع���زز 

متوقع  اأمر  وهو  الفائدة،  اأ�صعار  االحتادي  االحتياطي 
اإىل حد كبري.

دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  �صكا  االأ�صبوع،  مطلع  ويف 
االحتياطي  جمل�ض  �صيا�صات  اأن  من  جديد  من  ترامب 
نتائج  باأق�صى  االقت�صادي  النمو  حتقيق  دون  حتول 
عمالت  �صت  من  �صلة  اأم��ام  ال���دوالر  ويكافح  ممكنة. 
يف  عامني  يف  م�صتوى  اأعلى  من  نزل  بعدما  رئي�صية 
االأمريكي  التجاري  اخل��الف  ب�صبب  ال�صابقة،  اجلل�صة 
ال�صيني، مما يجعل الذهب اأرخ�ض حلائزي عمالت غري 

الدوالر االأمريكي.

198
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ب��اع البن��ك املرك��زي العراق��ي اكرث م��ن /198/ مليون 
دوالر يف مزاد بيع العملة االجنبية.

وق��ال البنك يف بي��ان :" ان اجمايل املبل��غ املباع اليوم 
دوالر،   500 و  االف  و/105/  مليون��ا  بل��غ/198/   ،

مب�صاركة/ 22 / م�رشفًا و�رشكة واحدة ".
واو�ص��ح :" ان اجم��ايل البي��ع الغرا���ض تعزي��ز االر�صدة 
يف اخل��ارج / حواالت واعتم��ادات/ بلغ /176/ مليونا 
و/215 /الف��ا و500 دوالرا، فيم��ا بل��غ اجم��ايل البي��ع 

النقدي/21/ مليونا و/890/ دوالرا".
وكان بي��ع املبال��غ املحول��ة حل�صاب��ات امل�ص��ارف يف 

اخلارج والبيع النقدي ، ب�صعر 1190 ديناراً لكل دوالر .

ارتفع��ت اأ�صع��ار النف��ط ي��وم االثنني بفع��ل ا�صتمرار 
خف�ض االإمدادات بقي��ادة اأوبك، لكن خام برنت ظل 
دون م�صت��وى 70 دوالرا للربمي��ل و�ص��ط خم��اوف 
ب�ص��اأن احل��رب التجاري��ة امل�صتم��رة ب��ني الواليات 

املتحدة وال�صني.
وبحلول ال�صاع��ة 0021 بتوقيت جرينت�ض، �صعدت 
العقود االآجلة خلام القيا�ض العاملي برنت 41 �صنتا 
اأو 0.6 يف املئة اإىل 69.10 دوالر للربميل مقارنة 

باالإغالق ال�صابق.
وزادت العق��ود االآجل��ة خلام غ��رب تك�صا�ض الو�صيط 
االأمريك��ي 10 �صنتات اأو 0.2 يف املئة اإىل 58.73 
دوالر للربمي��ل. وقام��ت جمموع��ة م��ن املنتج��ني 
بقي��ادة منظم��ة البلدان امل�ص��درة للب��رتول )اأوبك( 

بخف�ض االإمدادات منذ بداية العام لدعم االأ�صعار.

اإبراهيم  ال�صعودية  لال�صتثمار  العامة  الهيئة  حمافظ  قال 
والتنموية  والتجارية  االقت�صادية  اللجنة  ورئي�ض  العمر، 
ناق�صا  البلدين  اإن  العراقي،  ال�صعودي  التن�صيق  مبجل�ض 
الفر�ض اال�صتثمارية يف العراق، وذلك على هام�ض زيارة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء العراقي لل�صعودية االأ�صبوع املا�صي.
وهو  املقايي�ض،  بكل  ناجحًا  كان  االجتماع  اإن  وا�صاف 
الفر�ض  مناق�صة  ومتت  ال�صابقة،  لالجتماعات  امتداد 
اال�صتثمارية يف العراق والتي عر�صت على القطاع اخلا�ض 

ال�صعودي.
باأكرث  العراق منت  اإىل  ال�صعودية  ال�صادرات  اأن  اإىل  ولفت 
من 70 يف املائة، لكنه اعترب اأن االأرقام غري مر�صية حلد 
االآن متوقعًا زيادة كبرية بعد افتتاح خط "جديدة عرعر" 

الذي يربط بني اململكة والعراق.
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